Р Е Ш Е Н И Я
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ от 17.10.2017 г.
АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Разрешава да се изплати еднократно възнаграждение под формата на бонуси във
връзка с 01.11. – „Ден на народните будители” и във връзка с 08.11.2017 г. – честване на
100-годишнина на МУ – София и Медицински факултет, съгласно чл.19, Раздел І, ал.(2) от
ОВПРЗ на МУ– София и изменението им, приети с Решение на АС от 19.09.2017 г. по 400 лв.
за всички служители в МУ – София на основен трудов договор, включително клиничните
преподаватели на 0,25 длъжност от Медицински факултет, които са на допълнителен трудов
договор с Ректора.
2. Разрешава в съответствие с чл.19, Раздел ІІІ от ОВПРЗ на МУ – София и
изменението им, приети с Решение на АС от 19.09.2017 г., да се изплати еднократна
„Коледна добавка” в размер на 50% от БРЗ на всички служители по основен трудов договор в
МУ - София, съобразно възприетите критерии за плащане.
2.1.За клиничните преподаватели, които са на допълнителен трудов договор с Ректора
и на 0,25 длъжност в Медицински факултет да се изплати „коледна добавка” в размер на
50% от БРЗ на преподавателите, съобразно възприетите критерии за плащане.
3. Разрешава обявяването със срок за подаване на документи - 1 месец, считано от
23.10.2017 г. на следните конкурси:
3.1. Конкурс “ГРАНТ-2018” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана
научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната
длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и
научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в структурните звена на МУ-София;
3.2. Конкурс “ГРАНТ-2018” за преподаватели на основен трудов договор (§ 4д, т. 1
от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование) в МУ – София с доказана
научна компетентност и опит, съответстващи на целите на проекта, заемащи академичната
длъжност "професор", "доцент" или "главен асистент" - притежаващи образователната и
научна степен "доктор", сформирали екипи, базирани в Университетските болници,
сключили Договор с МУ - София за обучение на студенти, докторанти и специализанти и
провеждане на научноизследователска дейност;
3.3. Конкурс “Млад изследовател-2018” за докторанти на Медицински
университет-София.
4. Присъжда награден знак “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS” с
плакет, сертификат и парична награда от 2 000,00 (две хиляди) лева за най-успешна научна
разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода 2014 – 2015 г.
конкурси Грант’2014 и Грант’2015, както следва:
4.1. ОБЛАСТ МЕДИЦИНА- МЕДИКО-БИОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ на
Доц. д-р Таня Василева Стратева, дм от Медицински факултет, Катедра по медицинска
микробиология;
4.2. ОБЛАСТ МЕДИЦИНА - МЕДИКО-КЛИНИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ на
Проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн от Медицински факултет, Катедра по клинична
лаборатория и клинична имунология;
4.3. ОБЛАСТ ФАРМАЦИЯ- на Доц. Маноела Методиева Манова-Овчарова, дф от
Фармацевтичен факултет, Катедра по организация и икономика на фармацията.
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5. Присъжда ГРАМОТА и парична награда по 500,00 (петстотин) лева за най-успешна
научна разработка от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода 2014 –
2015 г. конкурси Млад изследовател’2014 и Млад изследовател’2015, както следва:
5.1. ОБЛАСТ МЕДИЦИНА -МЕДИКО-КЛИНИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ на
Ас. д-р Явор Сашов Асьов, редовен докторант, Медицински факултет, Катедра по
вътрешни болести, УМБАЛ "Александровска" ЕАД, Клиника по ендокринология и болести
на обмяната (по време на реализиране на изследователския проект)
Научен ръководител проф. д-рЗдравко Асенов Каменов, дмн;
5.2. ОБЛАСТ МЕДИЦИНА -МЕДИКО-КЛИНИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ на
Д-р Биляна Грозданова Михайлова, редовен докторант, Медицински факултет, Катедра по
офталмология, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Клиника по очни болести (по време на
реализиране на изследователския проект)
Научни ръководители: проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм и гл.ас. д-р Станислава Костова
Иванова, дм;
5.3. ОБЛАСТ ФАРМАЦИЯ – на Ас. Александър Михайлов Шкондров, маг.
фармацевт, задочен докторант, Фармацевтичен факултет, Катедра по фармакогнозия (по
време на реализиране на изследователския проект)
Научен ръководител: проф. Илина Николаева Кръстева, дф
6. АС не присъжда: Награден знак “SIGNUM LAUDIS PRO SCIENTIAE MERITIS”
с плакет, сертификат и парична награда от 2 000,00 (две хиляди) лева за най-успешна
научна разработка в област МЕДИЦИНА, медико-социално научно направление и в област
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за
периода 2014 – 2015 г. конкурси Грант’2014 и Грант’2015 и ГРАМОТА и парична награда
по 500,00 (петстотин) лева за най-успешна научна разработка в област МЕДИЦИНА
(медико-биологично и медико-социално научни направления) и в област ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА от конкурсно-проектното финансиране в МУ – София за периода 2014 – 2015
г. конкурси Млад изследовател’2014 и Млад изследовател’2015.
7. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ по
професионално направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7.Здравеопазване
и спорт, за нуждите на катедра „Акушерство и гинекология” при Медицински факултет –
акредитация с обучение на български и английски език;
8. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО
ЛЕЧЕНИЕ по професионално направление 7.1. Медицина, в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на катедра ,,Анестезиология и интензивно лечение”
при Медицински факултет;
9. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма „БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ” по професионално
направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на
катедра „Пропедевтика на вътрешните болести” при Медицински факултет;

10. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ по професионално
направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за
нуждите на катедра „Вътрешни болести”, ,,Пропедевтика на вътрешните болести“ и
Клиничен център по гастроентерология при Медицински факултет – акредитация с обучение
на български и английски език;
11. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма ЕНДОКРИНОЛОГИЯ по професионално
направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за
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нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология и катедра ,,Вътрешни
болести“ при Медицински факултет – акредитация с обучение на български и английски
език;
12. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма ЕПИДЕМИОЛОГИЯ по професионално
направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за
нуждите на катедра ,,Епидемиология“ при Медицински факултет;
13. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма КАРДИОЛОГИЯ по професионално
направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за
нуждите на катедра ,,Вътрешни болести“, ,,Пропедевтика на вътрешните болести“,
,,Сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология“ и
,,Обща медицина“ при
Медицински факултет – акредитация с обучение на български и английски език;
14. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ по
професионално направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, за нуждите на катедра ,,Клинична лаборатория и клинична
имунология“ при Медицински факултет;
15. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма ОБЩА ХИРУРГИЯ по професионално
направление 7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за
нуждите на катедра ,,Обща и оперативна хирургия“ и катедра ,,Хирургия“ при Медицински
факултет;
16. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма УРОЛОГИЯ по професионално направление
7.1. Медицина, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, за нуждите на
катедра ,,Урология“ при Медицински факултет – акредитация с обучение на български и
английски език;
17. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма БИОХИМИЯ по професионално направление
4.3. Биологически науки, в област на висше образование 4. Природни науки, математика и
информатика, за нуждите на катедра ,,Медицинска химия и биохимия“ при Медицински
факултет – акредитация с обучение на български и английски език;
18. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на
Докторска програма МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ по
професионално направление 4.3. Биологически науки, в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите на катедра „Медицинска химия и
биохимия” при Медицински факултет – акредитация с обучение на български и английски
език;
19. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на .Докторска програма ПАРАЗИТОЛОГИЯ И ХЕЛМИНТОЛОГИЯ
по професионално направление 4.3. Биологически науки, в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика, за нуждите на катедра „Инфекциозни
болести, паразитология и тропическа медицина” при Медицински факултет при Медицински
факултет – акредитация с обучение на български и английски език;
20. АС приема Доклад- самооценка за стартиране на процедура към НАОА за
програмна акредитация на Докторска програма БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ, ХИМИЯ НА
ПРИРОДНИТЕ И ФИЗИОЛОГИЧНО АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА по професионално
направление 4.2. Химически науки, в област на висше образование 4. Природни науки,
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математика и информатика, за нуждите на катедра „Химия” при Фармацевтичен факултет акредитация с обучение на български и английски език.
21. АС приема Докладите за изпълнение на задължителните препоръки на
Акредитационния съвет от предходните процедури.
22. АС одобрява избора на Гл. ас. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм за заемане на
академичната длъжност „доцент” в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и
спорт”, по професионално направление 7.1.„Медицина” и научната специалност „Обща
хирургия” в катедра по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“.
23. АС разрешава обявяването на конкурси за асистенти и хабилитирани лица в МУСофия както следва:
23.1.Медицински факултет:
- За катедра по психиатрия и мед. психология – един доцент по „Психиатрия“ и
един асистент по „Медицинска психология“ на база УМБАЛ „Александровска“;
- За клиничен център по гастроентерология – четирима асистенти по
„Гастроентерология“ на база УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ“;
- За катедра по анестезиология и интензивно лечение – един асистент на база
УМБАЛ “Александровска“, един асистент на база УМБАЛ
“Света Анна“ и един
асистент на база УМБАЛ „Св. Екатерина“.
23.2. Фармацевтичен факултет:
- Едно място за Главен асистент в област на висшето образование 7.„Здравеопазване
и спорт”, по професионално направление 7.3 Фармация, научна специалност „Фармакология
и фитохимия“ за нуждите на катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичен факултет.
24. Удължава трудовия договор за срок от една година след навършване на пенсионна
възраст, считано от 19.04.2018 г. /за втори път / на проф.д-р Росица Илиева Кабакчиева, от
Катедрата по „Детска дентална медицина“ при ФДМ на основание чл.119 от Кодекса на
труда чрез подписване на допълнително споразумение.
25. АС не актуализира таксите за СДО, тъй като не са постъпили други предложения
от Деканите на факултети.
26. АС реши да се запази за уч. 2017/ 2018 г. годишната такса за обучение на чужди
граждани, които не са от ЕС и ЕИП и Швейцария, в размер на 8000 евро за специалностите
в структурите на МУ- София / ФДМ, ФОЗ, ФФ и предклиничните катедри към МФ /, тъй
като не са постъпили други предложения от Деканите на факултети.
Таксата да се внася по банковата сметка на съответния факултет, в който ще се
провежда обучението след сключване на договор за обучение по чл.11, ал.4 от Наредба № 1
от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.
27. АС утвърждава и предлага на МЗ национални консултанти, предложени от
Катедрите на МУ- София и Университетските болници по следните специалности:
Акушерство и гинекология
Анализ на лекарствените продукти
Ангиология
Анестезиология и интензивно
лечение
Биохимия
Болннична фармация
Вирусология
Вътрешни болести
Гастроентерология
Гериатрична медицина
Гръдна хирургия

проф.Асен Николов
проф.Александър Борисов Златков
проф.Силви Любчов Георгиев, дм
проф. Атанас Георгиев Темелков, дмн
проф.Милен Венциславов Димитров
проф.Здравко Асенов Каменов
проф.Борислав Георгиев Владимиров
проф.Красимир Стоянов Визев, дм
проф.Данаил Борисов Петров, дмн
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Дентална имплантология
Дентална клинична алергология
Дентална образна диагностика
Детска гастроентерология
Детска дентална медицина
Детска ендокринология и болести
на обмяната
Детска кардиология
Детска клинична хематология и
онкология и трансплантология
Детска неврология
Детска нефрология и хемодиализа
Детска пневмология и фтизиатрия
Детска псих иатрия
Детска ревматология
Ендокринология и болести на
обмяната
Епидемиология на инфекциозните
болести
Инфекциозни болести
Кардиология
Кардиохирургия
Клинична алергология
Клинична имунология
Клинична лаборатория
Клинична фармакология и терапия
Клинична фармация
Клинична хематология
Кожни и венерически болести
Лечебни растения и
фитофармацевтични продукти

проф.Божидар Иванов Йорданов
проф.Ангелина Илиева Янева, дмн
проф.Христина Дянкова Михайлова
проф.Милена Димитрова Пенева, дмн
проф.Ива Стоева

проф.Добрин Константинов, дм
проф.Венета Божинова, дм
доц.Полина Митева, дм
доц.Гергана Петрова, дм
доц.Светлана Атанасова Велизарова
доц.Димитър Терзиев
проф.Стефан Стефанов, дм
проф.Сабина Захариева Захариева, дмн
проф.Виктория Цветанова Дойчева, дм
доц.Атанас Христов Мангъров, дм
проф.Асен Рачев Гудев
проф.Генчо Кръстев Начев, дмн
доц.Мария Тончева Стаевска
проф.Васил Димитров Димитров
проф.Елисавета Йорданова Наумова, дмн
проф.Добрин Свинаров, дмн
доц.Емил Милчев Гачев, дм
проф.Илко Николаев Гетов

проф.Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм
проф.Илиана Илиева Йонкова

Лицево-челюстна хирургия

доц.Павел Кирилов Станимиров магистър по
медицина и магистър по дентална медицина

Лъчелечение

проф.Лилия Бориславова Гочева-Петкова, дм

Медицина на бедствените ситуации
/на катастрофите/

доц.Вили Славчев Захариев, дм
доц.Десислава Аврамова Тодорова, дм

Медицинска биология
Медицинска генетика
Микробиология
Неврохирургия

проф.Димитрина Кирилова ДимитроваДиканарова
доц.Стефка Методиева Делимитрева
доц.Ралица Стефанова Живкова
доц.Майя Дянкова Маркова
чл.кор.проф.Драга Тончева
доц.Даниела Авджиева
доц.Васил Каракостов
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Неонатология
Нервни болести
Нефрология
Нуклеарна медицина
Образна диагностика
Обща дентална медицина
Обща и клинична патология

проф.Боряна Слънчева, дм
акад.Иван Господинов Миланов
проф.Емил Паскалев Димитров

Обща медицина
Оперативно зъболечение и
ендодонтия
Орална хирургия

проф.Арман Постаджиян, дм

Организация и икономика на
дистрибуторската и аптечна
практика
Организация и икономика на
фармацевтичното производство
Ортодонтия
Ортопедия и травматология
Очни болести
Пародонтология и ЗОЛ
Педиатрия
Пластично-възстановителна и
естетична хирургия

Пневмология и фтизиатрия
Протетична дентална медицина
Професионални болести
Психиатрия
Ревматология
Социална медицина и обществено
дентално здраве
Социална медицина и здравен
мениджмънт
Спешна медицина
Спортна медицина
Съдебна медицина
Съдебна психиатрия
Съдова хирургия
Технология на лекарствата с
биофармация
Токсикология и токсикологичен
анализ
Трансфузионна хематология

проф.Васил Хаджидеков
проф.Радосвета Иванова Василева

проф.Радосвета Иванова Василева
доц.Ходор Факих

проф.Генка Иванова Петрова-Ташкова
проф.Валентина Боянова ПетковаДимитрова
проф.Лаура Стефанова Андреева-Гургуриева
проф.Пламен Славов Кинов
проф.Ива Тодорова Петкова, дм
проф.Христина Лазарова Попова
проф.Пенка Переновска, дм

проф.Димитър Темелков Костадинов, дм
доц.Ваня Милошева Юрукова, дм
доц.Росен Емилов Петков, дм
проф.Огнян Борисов Георгиев
проф.Андон Димитров Филчев, дмн
проф.Златка Борисова Паскалева
проф.Вихра Миланова, дмн

проф.Красимира Борисова Янева-Рибагина
проф.Цекомир Влайков Воденичаров, дмн

доц.Александър Евлогиев Александров, дм
проф.Тодор Тодоров Захариев, дмн
проф.Николай Георгиев Ламбов
доц.Виржиния Йорданова Цанкова
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Трудова медицина

проф.Емил Влайков Воденичаров
проф.Каролина Дошева Любомирова, дм

УНГ болести
Урология

проф.Диана Петрова Попова, дмн
доц.Маринчо Иванов Георгиев, дм

Фармакология
Фармакология и фармакотерапия
Физикална и рехабилитационна
медицина
Хирургия

проф.Надка Иванова Бояджиева, дмн
чл.кор.проф.Мила Василева Власковска, дмн
проф.Красимира Симеонова Якимова, дмн
проф.Славина Кирилова Сурчева, дм
проф.Николай Дамянов Данчев
проф.Елена Илиева
доц.Сашо Георгиев Бонев, дм

28. АС утвърждава следния формат на кандидат- студентските конкурсни изпити по
биология и химия за уч. 2018/ 2019 г.:
28.1. БИОЛОГИЯ- Кандидат-студентският изпит по биология е писмен и се
провежда в продължение на четири часа. Той включва писмена работа върху четири
тематични единици: една от програмата за 8. клас, две от програмата за 9. клас и една от
програмата за 10. клас, които са изцяло съобразени с учебния материал, изучаван в СОУ и са
представени в текст, идентичен с посочения в конспекта.
28.2. ХИМИЯ- Кандидат-студентският изпит по химия е писмен и се провежда в
продължение на четири часа. Отпада теоретичния въпрос от изпита. Изпитът се състои от
решаване на ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ: дават се лотарийно изтеглени четири тематични
логически задачи, от които двете включват материал от обща и неорганична химия и другите
две - съответно материал от органична химия.
29. АС утвърждава визията за развитие на МУ- София за следващите 15-20 години по
следните стратегически приоритети:
29.1. Инвестиционна програма;
29.2. Създаване на благоприятни финансови условия и условия за растеж на младите
научно- преподавателски кадри;
29.3. Развитие на научноизследователската дейност;
29.4. Статут на университетските болници.
30. АС реши: МУ- София не приема предложението за сключване на договор за
съвместна дейност за осъществяване на обучение на студенти и специализанти с Аджи Бадем
Сити Клиник Университетска Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД по чл.90,
ал. 5 от Закона за лечебните заведения.
30.1. МУ- София не възразява за администриране на СДО в Аджи Бадем Сити Клиник
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение ЕООД.
31. АС реши: МУ- София потвърждава прекратеното администриране на СДО със
СБАЛ по ЛЧХ и не приема тяхното предложение за сключване на нови договори.
32. АС взе решение за отказ на МУ- София от управлението на ведомствен апартамент
№ 107, ет.1, бл. 159, ж.к. „Дружба“ 1, район „Искър“- София, актуван за Държавна
собственост с АДС № 01016/ 13.07.1998 г.
33. АС взе решение за връщане на имота - ведомствен апартамент № 107, ет.1, бл. 159,
ж.к. „Дружба“ 1, район „Искър“- София, актуван за Държавна собственост с АДС № 01016 от
13.07.1998 г. на Министерство на образованието и науката.
34. АС приема за сведение информацията на Ректора проф. д-р В. Златков за
извършени проверки от МОН, АДФИ, Сметна палата и НАП.
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35. АС утвърждава изготвеното писмо за среща на Ръководството на МУ- София с
Министъра на здравеопазването във връзка с търсене на решение на въпросите, свързани с
териториалните бази на МУ- София.
36. АС дава пълномощия на Ректора на МУ- София за търсене на възможности за
нови и други бази и обекти за нуждите на МУ- София.
37. АС утвърждава избора на доц. Павлинка Петкова Добрилова, дм за Ръководител
на катедра „Здравни грижи“ при Филиал „Проф.д-р Ив. Митев“- Враца.
38. АС утвърждава следната промяна в „Правилника за подготовка и провеждане на
уч. 2017/ 2018 г.“:
Допълва се в т. 6.2 на Раздел VII – Условия, ред и процедура за провеждане на
изпитите- следния текст „… и допълнителните сесии …“
39. АС приема предложението на Ръководството на ФДМ за студенти от ФДМ, които
по време на клиничните упражнения ползват шапки и други приспособления, същите бъдат с
бял цвят.
40. АС реши: Свиква се Общо събрание на МУ- София на 12.12.2017 г. при следния
дневен ред:
40.1. Отчет на Ректора за дейността на МУ- София за едногодишния период.
40.2. Приемане на промени в Правилника за устройството и дейността на МУ- София,
съгласно препоръките в Одитния доклад на МОН.
41. АС приема предложението на Асоциацията на научноизследователските
фармацевтични производители в България за организиране на дни на отворени врати и
лекционни курсове със студенти по медицина и фармация.
42. АС подкрепя участие на МУ- София / Фармацевтичен факултет / в Консорциум за
създаване на Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания от
Националната карта за научна инфраструктура 2017-2023 с координатор на проекта от страна
на МУ- София проф. Ирини Дойчинова, дхн.

РЕКТОР:
ПРОФ.Д-Р В. ЗЛАТКОВ, дм
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